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Pasvalys  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu,  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 

„Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybės, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir atsižvelgiant  į  Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos 2016 m. liepos 4 d. raštą Nr. 4-09-534 

„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 metais“ ir Antikorupcijos komisijos 2016 

m. liepos 20 d. protokolą Nr. AKP-2, 2016 m. III ketvirtį buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas.  Tikimybės nustatymą atliko  Pasvalio rajono  savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. DV-547 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo 2016 m.“ patvirtinta darbo grupė, kurią sudarė Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas 

Kazėnas (darbo grupės vadovas),  Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė,  Apskaitos skyriaus 

vedėja Vitalija Motiejūnienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė,  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas 

Gytis Vitkus. Korupcijos pasireiškimo tikimybę 2016 m. nuspręsta atlikti šiose Savivaldybės 

administracijos  veiklos  srityse: paramos viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal 

aplinkosauginio švietimo programas, kultūros rėmimo programas, sporto ir sveikatinimo skatinimo 

programas, nevalstybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo programas, teikimas, finansinės 

paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, teikimas, paramos tinkamo įgyvendinimo kontrolė 

(atkreipiant dėmesį į programų rengimo procedūrų organizavimą bei vykdymą, kriterijų kuriuos turi 

atitikti konkrečios organizacijos, norėdamos gauti paramą, nustatymą) ir vietinių rinkliavų 

nustatymas. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizuojamas laikotarpis 2015-01-01 -  

2016-09-01. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai: atliekant korupcijos pasireiškimo 

tikimybę, buvo vadovautasi Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų klausimynu. Buvo atlikta 

dokumentų analizė, formaliuoju ir lyginamuoju metodais tiriant teisės aktus, peržiūrint analizuotų 

padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos 

direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus. Taip pat naudotas atrankos principas - buvo 

analizuojama vertinamų sričių vykdomos veiklos dokumentinė medžiaga. Buvo vertinama, ar 

nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t.y. ar juose įtvirtinti sprendimų 

priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys 

subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai. Atskiros sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, 
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nustatyta sprendimų apskundimo tvarka, ar ši nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia per daug 

įgaliojimų valstybės tarnautojams ir darbuotojams veikti savo nuožiūra. Bendrauta tu Apskaitos, 

Bendrojo, Švietimo ir sporto, Socialinės paramos ir sveikatos, Strateginio planavimo ir investicijų, 

Kultūros ir sporto, Vietinio ūkio ir plėtros skyrių darbuotojais. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizuojamos sritys: 

1. Paramos viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal sporto ir sveikatinimo 

skatinimo programas teikimas, finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, teikimas, 

paramos tinkamo įgyvendinimo kontrolė (atkreipiant dėmesį į programų rengimo procedūrų 

organizavimą bei vykdymą, kriterijų kuriuos turi atitikti konkrečios organizacijos, norėdamos gauti 

paramą, nustatymą); 

2. Vietinių rinkliavų nustatymas. 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2015 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. 4-01-

8041 pateikė Savivaldybės administracijai Antikorupcinio vertinimo išvadą Dėl nevyriausybinių 

organizacijų ir viešųjų įstaigų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų  tvarkos aprašo ir lėšų 

skyrimo vietos bendruomenėms tvarkos aprašo (toliau – Išvada). Atsižvelgiant į Išvadą 

Savivaldybės meras 2016 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. MV-4 sudarė darbo grupę nevyriausybinių 

organizacijų ir viešųjų įstaigų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

projektui parengti.  Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 

TI-63. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nuspręsta nevalstybinių organizacijų socialinių projektų 

rėmimo programos neanalizuoti. 

 

Darbo grupei vertinimui buvo pateikta analizė apie sveikatinimo skatinimo programos 

vertinimą;  lėšų skyrimą iš Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos;  

Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės 

veiklos projektų finansavimą ir vietinių rinkliavų nustatymą 

 

Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojamasi Valstybės ar savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijose pateiktu klausimynu. Analizuojant pateiktus duomenis, galima teigti, kad paramos 

viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal sporto ir sveikatinimo skatinimo programas 

teikimas, finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, teikimas, paramos tinkamo 

įgyvendinimo kontrolė (atkreipiant dėmesį į programų rengimo procedūrų organizavimą bei 

vykdymą, kriterijų kuriuos turi atitikti konkrečios organizacijos, norėdamos gauti paramą, 

nustatymą) ir Vietinių rinkliavų nustatymo srityse, korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes 

atitinka Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 

6 str. 3 dalyje nurodytus kriterijus: 

• Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. 

 

Atliekant savivaldybės administracijos veiklos srities paramos viešiems ir privatiems 

juridiniams asmenims, pagal sveikatinimo skatinimo programas vertinimą, vertinti šią veiklos 

sritį reglamentuojantys teisės aktai:  

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis, kuriame reglamentuotos 
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savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos.  

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnis, kuriame reglamentuotas 

Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas; 63 straipsnis, 

kuriame reglamentuota Savivaldybės tarybos kompetencija sveikatinimo veiklos valdymo 

klausimais; 69 straipsnis, kuriame reglamentuojama Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 

veikla.  

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 606 „Dėl 

Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo 

tvarkos“ (su visais pakeitimais). 

4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-198 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatų 

patvirtinimo“. 

5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-217 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos 

projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos patvirtinimo“, pakeistas (T1-200 – 2008-09-30). 

6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymas 

Nr. DV-111 „Dėl komisijos Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektų vertinimui sudarymo“  

Pakeistas (DV-106 – 2013-02-11) 

Pakeistas (DV-112 – 2016-02-09). 

7. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. T1-65 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatų pakeitimo“, 

pakeistas (T1-102 – 2015-08-27). 

8. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. T1-101 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ , pakeistas (T1-103 

– 2015-08-27). 

9. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d.  įsakymu 

Nr. DV-693 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo“, patvirtintas Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) pareigybės aprašas (33 priedas). 

10. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-52 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų 

lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“. 

11. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-53 „Dėl  

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų 

sąmatos patvirtinimo“. 

12. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-54 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų 

lėšų paskirstymo“. 

13. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio  27  d. sprendimas Nr. T1-97 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio, kuriame reglamentuotos 

savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos, 18 punkte 

įtvirtinta funkcija savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama 

savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai.   

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad  

Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos visuomenės 

sveikatos programoms finansuoti ir remti,  3 punkte nurodyta, kad Savivaldybių visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto 

sąskaitoje. Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos ir išlaidos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
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planuojamos savivaldybės biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 punktas įpareigoja Savivaldybės instituciją ataskaitą, o 

prireikus – ir papildomą informaciją apie Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymą teikti Sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitoje apie savivaldybės 

vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad 

Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, 

kontroliuoja jai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų panaudojimo ataskaitą, 6 punkte nustatyta, kad 

Savivaldybės taryba sudaro bendruomenės sveikatos tarybą, skiria jos pirmininką ir tvirtina šios 

tarybos nuostatus.  

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 69 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad 

Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus, bei atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal šį ir 

kitus įstatymus bei tarybos nuostatus. 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl 

Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo 

tvarkos“ (su visais pakeitimais) 1 punkte nustatyta, kad Savivaldybės kasmet iki gegužės 1 d., 

remdamosi ataskaitinių biudžetinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai) 

duomenimis, teikia savivaldybių tarybų patvirtintas Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitas (toliau – ataskaita) Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijai, nutarimo 1.2.4 punktas įpareigoja šioje ataskaitoje pateikti informaciją apie 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.  

Savivaldybėje parama sveikatinimo skatinimui viešiems ir privatiems juridiniams asmenims 

finansuojama Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis (toliau – Specialioji programa). Specialioji programa įgyvendinama vadovaujantis Pasvalio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatais, patvirtintais  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“ 

ir Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos 

projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarka, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2007 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo 

tvarkos patvirtinimo“ (pakeista 2008-09-30, sprendimu Nr. T1-200). 

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos nuostatų 20 punktu ir Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 2 punktu, 

Programos prioritetines kryptis metams nustato ir paskelbia juos vietos spaudoje ir Savivaldybės 

internetiniame puslapyje, Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba (toliau – 

Bendruomenės sveikatos taryba), vadovaudamasi Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės 

sveikatos tarybos veiklos nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 

birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos 

tarybos veiklos nuostatų pakeitimo“ (pakeista 2015-08-27, sprendimu Nr. T1-102), 18 punktu, 

kuriame nurodoma, kad Bendruomenės sveikatos taryba nustato Savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti 

šios programos sąmatos projektą bei lėšų panaudojimo ataskaitą. 

Bendruomenės sveikatos taryba Specialiosios programos prioritetines kryptis metams 

nustato priimdama sprendimą, vadovaujantis Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatų 9 

punktų, sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Bendruomenės 

sveikatos tarybos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Bendruomenės sveikatos tarybos 

pirmininkas ir sekretorius. Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininką, vadovaujantis 
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Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatų 3 punktų, Savivaldybės mero teikimu skiria 

Savivaldybės taryba.  Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba sudaryta 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-103 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“, šio sprendimo 2 punktu paskirta 

Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė.  

Projektų konkursą Specialiosios programos projektams finansuoti vietos spaudoje ir 

Savivaldybės internetiniame tinklalapyje skelbia Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės 

sveikatos taryba, vadovaudamasi Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos 3 punktu. Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos 4 punktas numato, kad projektus gali teikti asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos, švietimo įstaigos, visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, kiti juridiniai 

asmenys. Projektai teikiami pildant projekto paraišką (Specialiosios programos sveikatos projektų 

rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 1 priedas). Projektai, kurių finansavimui norima gauti lėšų 

iš Specialiosios programos, teikiami iki  einamųjų metų vasario 1 dienos.  

Vadovaujantis Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo 

tvarkos 7 ir 8 punktais,  Projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimui Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaroma projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma 

ne mažiau kaip iš 5 asmenų: 3 atstovus deleguoja Bendruomenės sveikatos taryba, 2 – Savivaldybės 

administracija. Vadovaujantis Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos 9 punktu, Komisijos nariu negali būti paraišką pateikusios institucijos vadovas. 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektų vertinimo komisija sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  

2012 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. DV-111 „Dėl komisijos Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vertinimui sudarymo“ (pakeistas 

2013-02-11 DV-106; 2016-02-09 DV-112).  

 Projektus, vadovaudamasis  Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, 

vertinimo, finansavimo tvarkos 10 punktu, surenka Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas), užregistruoja Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektų registre (SRP1) ir pateikia juos Vertinimo komisijai svarstyti.  

Paraiškos vertinamos vadovaujantis patvirtintais kriterijais (Specialiosios programos sveikatos 

projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 2 priedas). Vadovaujantis Specialiosios 

programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 13 punktu, paraiškas  

vertina kiekvienas Komisijos narys atskirai. Paraiškos vertinamos balais. Kiekvienam kriterijui gali 

būti skiriama 0–3 balai. Didžiausia balų suma, kurią gali skirti vienas komisijos narys – 36 balai. 

Apskaičiuojamas Komisijos narių įvertinimų vidurkis. Paraiškos, įvertintos mažiau nei 20 balų, yra 

atmetamos ir nefinansuojamos. 

Vadovaudamasi Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos 17 punktu, Bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi Komisijos pateiktais 

siūlymais, priima sprendimą dėl galutinio programų sąrašo bei skirtų sumų dydžių ir teikia 

pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl  programų finansavimo. 

Vadovaujantis Programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 17 

punktu, Programos sąmatą kasmet tvirtina Savivaldybės taryba. Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmata patvirtinta Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-53 „Dėl  Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos 

patvirtinimo“. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų 

lėšų paskirstymo“, atsižvelgiant į Bendruomenės sveikatos tarybos 2016 m. m. kovo 10 d. posėdžio 

protokolą Nr. TSV-2, paskirstytos lėšos Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2016 metų sveikatinimo projektų įgyvendinimui.   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
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Vadovaujantis Programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkos 18 

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus Specialiosios programos sąmatą, Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) per 10 darbo dienų raštu 

informuoja projektų pateikėjus apie konkurso rezultatus. Su kiekvienu projekto vykdytoju 

Savivaldybės administracijos direktorius per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo 

sutartį dėl lėšų, skirtų projektui, panaudojimo. Sutartis registruojamos Savivaldybės ISA DVS 

sistemoje. 2016 m. balandžio 6 d. pasirašytos sutartys su 47 lėšų gavėjais (ASR-117 – ASR-163). 

Pasirašydamas sutartį, lėšų gavėjas įsipareigoja lėšas naudoti ir atsiskaityti už jų panaudojimą 

vadovaudamasis sutarties nuostatomis. Užtikrinant projekto įgyvendinimo kontrolę, lėšų 

panaudojimo sutartyje lėšų gavėja įsipareigoja, pranešti apie vykdomų priemonių (renginių, akcijų, 

stovyklų ir kt.) datą ir vietą prieš 3 darbo dienas elektroniniu paštu Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vyriausiajam specialistui (Savivaldybės gydytojui) (Lėšų panaudojimo sutarties 3.1.2. 

punktas). Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) 

pareigybės aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. 

gruodžio 1 d.  įsakymu Nr. DV-693 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo“, 7.5 punktas 

numato, kad Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės 

gydytojas) organizuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių Savivaldybės 

sveikatos programų įgyvendinimą.  

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos nuostatų, patvirtintų  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. 

sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“ 24 punktu, paramos gavėjai turi pateikti raštiškas 

ataskaitas apie praeitų metų Programos projektų vykdymą iki einamųjų metų vasario 1 d.  

Vadovaujantis Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo 

tvarka, už sveikatos projekto lėšų tinkamą panaudojimą, darbų apimčių ir kokybinių parametrų 

įvykdymą, dalykinės ir finansinės ataskaitų pateikimą atsako projekto vadovas. Įvykdžius projektą, 

projekto vadovas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajam specialistui (Savivaldybės 

gydytojui) pateikia dalykinę ir lėšų panaudojimo ataskaitas bei išlaidas patvirtinančių dokumentų 

kopijas iki kitų metų vasario 1 dienos (Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, 

vertinimo, finansavimo tvarkos 3 priedas). Projektų įgyvendinimo ataskaitas vertina Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma projektų vertinimo komisija, vadovaudamasi 

patvirtintais kriterijais (Specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos 4 priedas). Už Specialiosios programos lėšų apskaitą atsako Savivaldybės 

administracijos Apskaitos skyrius. Ataskaitos apie panaudotas lėšas už ketvirtį Savivaldybės 

administracijos Apskaitos skyriui pateikiamos ateinančio mėnesio 10 dieną, o biudžeto išlaidų 

sąmatos įvykdymo ataskaitą F Nr. 2 22. pasibaigus programos vykdymui, bet ne vėliau kitų metų 

sausio 10 dienos. Nepanaudotas lėšas iki einamųjų metų gruodžio 25 dienos projekto vykdytojai 

grąžina į Savivaldybės Administracijos atsiskaitomąją sąskaitą banke.  

Vadovaujantis Specialiosios programos nuostatų, patvirtintų  Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“ 29 punktu, Specialiosios 

programos lėšų naudojimą išlaidų sąmatoje nurodytiems tikslams kontroliuoja Savivaldybės 

kontrolierius. Vadovaujantis Specialiosios programos nuostatų 31 punktu, Specialiosios programos 

lėšų naudojimo metines ataskaitas tvirtina Savivaldybės taryba. Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų lėšų panaudojimo ataskaitą 

patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-52 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų 

lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“. Ataskaita už 2016 m. bus tvirtinama Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo mėnesio posėdyje.  

Ataskaita apie Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
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įgyvendinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 

606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos 

teikimo tvarkos“ ((2015 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 176 redakcija) 1.2.4 punktu, teikiama 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitoje (IV skyrius).    

Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2015 metų ataskaita patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio  27  d. sprendimu Nr. T1-97 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo“. Ataskaita pateikta 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai ir patalpinta Pasvalio rajono savivaldybės 

internetiniame puslapyje www.pasvalys.lt (http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-

prieziura_/ataskaitos.html). 

Išanalizavus Savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą, konstatuotina, kad Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas sveikatinimo projektų 

įgyvendinimui reglamentuotas  nepakankamai.   

Pastabos ir pasiūlymai: 

1. Atlikus antikorupcinį vertinimą, nustatyta, kad skelbiama ne visa informacija apie 

projektų rėmimą. Savivaldybės internetiniame puslapyje nėra skelbiama informacija apie 

projektams skirto finansavimo dydžius ir finansavimą gavusius asmenis, taip pat apie finansavimo 

negavusius pareiškėjus. To nėra numatyta ir Specialiosios programos nuostatuose. 

2. Nustatytas teisinis reguliavimas neįpareigoja finansavimo gavėjų viešinti savo pasiektų 

rezultatų. Pasiekti rezultatai pateikiami tik dalykinėje projekto ataskaitoje. Specialiosios programos 

sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarkoje nėra numatytas įpareigojimas  

pareiškėjams viešinti projektus.  

3. Nustatytas teisinis reguliavimas nepakankamai reglamentuoja projektų atrankos komisijų 

sudarymą ir veiklą. Projektų vertinimo Komisijos sudėtyje neturėtų būtų Bendruomenės sveikatos 

tarybos pirmininko, nes, vadovaujantis Specialiosios programos nuostatais, Bendruomenės 

sveikatos taryba priima galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo, atsižvelgdama į vertinimo 

komisijos siūlymą. 

4. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir siekiant mažinti korupcijos apraiškas projektų 

finansavimo srityje, siūloma tobulinti Specialiosios programos nuostatus ir Specialiosios 

programos sveikatos projektų rengimo, vertinimo, finansavimo tvarką, atsižvelgiant į anksčiau 

išdėstytas pastabas, taip pat, koreguoti Specialiosios programos projektų vertinimo komisijos 

sudėtį. 

 

Vertinant finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai teikimą, paramos 

tinkamo įgyvendinimo kontrolę,  programų rengimo procedūrų organizavimą bei vykdymą, kriterijų 

kuriuos turi atitikti verslo subjektai, norėdami gauti paramą, nustatymą,  analizuota Smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimo specialioji programa.  

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialioji programa, patvirtinta Savivaldybės 

tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio skatinimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) (Pakeista  

2014-11-27 sprendimu Nr. T1-220). Programa skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis 

(toliau vadinama  - Verslo subjektai). Programos tikslas – gerinti ūkininkavimo ir verslo sąlygas 

Pasvalio rajono savivaldybėje. Programos uždavinys – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą 

bei ūkininkus. Programos priemonė – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas. Produkto 

vertinimo kriterijus – finansuotų smulkaus ir vidutinio verslo projektų skaičius. Nuostatų III 

skyriuje numatyta kokios veiklos negali būti remiamos iš programos lėšų: „gėrimų gamyba (nuo 

11.01 iki 11.05);  tabako gaminių gamyba (12.00); didmeninė prekyba, išskyrus prekybą 

http://www.pasvalys.lt/
http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziura_/ataskaitos.html
http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziura_/ataskaitos.html
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variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46.00); mažmeninė prekyba nespecializuotose 

parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai, tabakas (47.11); maisto, gėrimų ir tabako 

mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.20); alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba 

(47.25.10); tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.26); maisto, 

gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.82); finansinių 

paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.00); draudimo, perdraudimo ir 

pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla (65.00); pagalbinė finansinių 

paslaugų ir draudimo veikla (66.00); nekilnojamojo turto operacijos (68.00); azartinių žaidimų ir 

lažybų organizavimo veikla (92.00).“ 

Nuostatų IV skyriuje nustatytas programos administravimas (sudaroma programos komisija 

(12 p.) ir programos administracija (18 p.)). Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio 

verslo skatinimo specialiosios programos komisija, sudaryta Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 

28 d. sprendimu Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

specialiosios programos komisijos sudarymo“ (pakeista 2015-08-27 sprendimu Nr. T1-101) (toliau 

– Komisija). Komisija, kaip ir numatyta Nuostatų 13 p. sudaryta Savivaldybės tarybos įgaliojimų 

laikotarpiui. Komisijos darbo organizavimas ir funkcijos nustatyti Nuostatų 14-17 punktuose. 2015-

01-01 – 2016-09-01 laikotarpiu Komisija posėdžiavo 7 kartus.  Nuostatų 21 p. konkrečiai nurodyta  

kam gali būti teikiamos lėšos: „21.1. daliai palūkanų už banko kreditus padengti (iki 50 proc., bet ne 

daugiau kaip 300 eurų vienam verslo subjektui); 21.2. banko, draudimo bendrovių garantijų 

atlyginimo apmokėjimui (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų vienam verslo subjektui); 21.3. 

kompensuoti sumokėtą įmonės registravimo mokestį ir kitas registravimo išlaidas pradedantiems 

savo verslą ir pirmą kartą registruojantiems savo įmonę (ne daugiau kaip 100 eurų); 21.4. 

projektams Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimui.“ 

Darytina išvada, kad Komisija įgaliota priimti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus, 

galutinį sprendimą priima savivaldybės taryba. Programos  lėšų teikimo sąlygos išsamiai  nustatytos 

Nuostatų VI skyriuje. Kam ir kokius dokumentus  turi pateikti verslo subjektai, norėdami gauti 

paramą,  nurodyti  Nuostatų 26 punkte. Programos  administracijos (Savivaldybės administracijos)  

funkcijos numatytos Nuostatų 18 p.  Nuostatų 18.9 p. numatyta, kad „Programos įgyvendinimą 

prižiūri Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Investicijų ir turto valdymo skyriaus 

valstybės tarnautojas – programos koordinatorius.“. Analizuojant gautus prašymus nustatyta, kad 

Verslo subjektų pateiktus prašymus priima, medžiagą Komisijai teikia  Bendrojo skyriaus 

specialistai. Apskaitos skyrius kiekvienais metais parengia Programos lėšų panaudojimo ataskaitą, 

sąmatą ir teikia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai (2016 -03-30 sprendimai Nr. T1-58 ir T1-

59; 2015-05-28 sprendimai Nr. T1-22, T1-23).   

 

Informacija apie  Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiąją programą skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje (http://www.pasvalys.lt/lt/verslininkams/smulkaus-ir-vidutinio-

ua71_.html). 

Pasikeitus Savivaldybės administracijos struktūrai rekomenduotina keisti Programos 

nuostatus. 

 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI: 

Įvertinus finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai teikimą, paramos tinkamo 

įgyvendinimo kontrolę, atkreipiant dėmesį į programų rengimo procedūrų organizavimą bei 

vykdymą, kriterijų, kuriuos turi atitikti verslo subjektai, norėdami gauti paramą, nustatymą, galima 

daryti išvadą, kad paramos teikimas reglamentuotas, kriterijai, kuriuos turi atitikti verslo subjektai, 

norėdami gauti paramą, nustatyti.  

Inicijuoti Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 

programos  nuostatų pakeitimą, aiškiai nustatant Programos administracijos  funkcijas.  

 

http://www.pasvalys.lt/lt/verslininkams/smulkaus-ir-vidutinio-ua71_.html
http://www.pasvalys.lt/lt/verslininkams/smulkaus-ir-vidutinio-ua71_.html
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Vertinant Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektų finansavimą. 

Vertinant veiklos sritį dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3 dalies 3 punkte numatyto kriterijaus - ,,Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“, nustatyta, kad 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų 

finansavimas priklauso Švietimo ir sporto skyriaus kompetencijai. Skyriaus valstybės tarnautojo 

pavaldumas ir atskaitingumas numatytas jo pareigybės aprašyme. Skyriaus darbuotojas tiesiogiai 

atskaitingas ir atsakingas Skyriaus vedėjui, o pastarasis – Administracijos direktoriui.  

Skyriaus nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 

gruodžio 5 d. įsakymu Nr. DV-783 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus nuostatų patvirtinimo“ yra įrašyta, kad vienas iš skyriaus uždavinių yra - ,,rengia 

Savivaldybės ilgalaikius švietimo, kūno kultūros, sporto ir jaunimo plėtros tikslų ir priemonių 

projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kūno kultūros, sporto ir 

jaunimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, metinės veiklos 

programas. Savivaldybės tarybai patvirtinus, pagal kompetenciją organizuoja jų įgyvendinimą“. Ši 

skyriaus vykdoma funkcija yra tinkamai reglamentuota ir valstybės tarnautojo, vykdančio šią 

funkciją,  pareigybės aprašyme.   

Vertinant šį kriterijų darytina išvada, kad valstybės tarnautojo, atliekančio nevyriausybinių 

kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų finansavimo funkciją 

uždaviniai ir funkcijos yra pakankamai reglamentuoti jo pareigybės aprašyme ir skyriaus 

nuostatuose. 

Vertinant veiklos sritį dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3 dalies 5 punkte numatyto kriterijaus - ,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, nustatyta, kad skyrius vykdydamas 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų 

finansavimo funkciją, neturi teisės priimti norminių teisės aktų, tačiau skyriaus valstybės 

tarnautojas, vykdydamas šią funkciją, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, biudžetinių 

lėšų naudojimo sutartis. Teisės aktai rengiami vadovaujantis teisės aktų  projektų rengimo 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 

d, įsakymu Nr. IR-298 ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117. Rengiami teisės aktai yra vertinami 

antikorupciniu požiūriu vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, 

patvirtintomis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243. 

Vadovaujantis 2016 m. kovo 30 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-

66 ,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, Švietimo ir sporto skyrius 

interneto svetainėje www.pasvalys.lt skelbia konkursą Sporto organizacijų projektams atrinkti. 

Gautos paraiškos yra registruojamos ir perduodamos Visuomeninei sporto tarybai. Visuomeninė 

sporto taryba yra sudaryta Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-176 

,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymo“. Visuomeninė sporto 

taryba, vadovaudamasi nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 4 d. 

sprendimu Nr. T1-148 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos nuostatų 

patvirtinimo“ ir  nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės 

veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašu, vertina pateiktus sporto organizacijų projektus ir 

teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl lėšų skyrimo. Švietimo ir sporto skyriaus valstybės 

tarnautojas parengia sprendimo projektą dėl lėšų skyrimo sporto organizacijoms. Sprendimo 

projektas yra svarstomas Savivaldybės kolegijos, komitetų, etikos komisijos ir Savivaldybės tarybos 

posėdžiuose. Savivaldybės tarybai skyrus sporto organizacijoms lėšas, finansuojamų sporto 

http://www.pasvalys.lt/
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organizacijų vadovai su Savivaldybės administracijos direktoriumi sudaro  Biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis. Finansavimas vykdomas pagal sporto organizacijos sudarytą ir asignavimų valdytojo 

patvirtintą detalią sąmatą bei projekto lėšų naudojimo sąmatą. Sporto organizacijos, gavusios 

finansavimą, turi vykdyti išlaidų apskaitą, atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės 

administracijai, pateikdami ketvirtines bei metines ataskaitas, biudžeto lėšų panaudojimą 

pagrindžiančių dokumentų suvestinę, buhalterinių dokumentų kopijas, sporto organizacijos veiklos 

ataskaitas.  

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI: 

Nenustatyta, kad priimant sprendimus dėl  nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų finansavimo valstybės tarnautojo bei sporto 

organizacijų finansavimo tvarka nebūtų tinkamai reglamentuota. Nenustatyta, kad būtų vykdytų 

korupcinio pobūdžio veikų ar egzistuotų didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Sporto organizacijos yra informuojamos Savivaldybės interneto svetainėje apie galimybę 

teikti paraiškas projektų finansavimui. Gauti projektai yra svarstomi atvirame Visuomeninės sporto 

tarybos posėdyje. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra transliuojami internetu ir juos gali stebėti visi 

norintys.  

Siekiant didinti informacijos viešinimą, būtų tikslinga Savivaldybės interneto svetainėje 

pateikti informaciją apie projektams skiriamą finansavimą, jų dydžius, nefinansuotus projektus. 

 

 

Atliekant savivaldybės administracijos veiklos srities vietinių rinkliavų nustatymo 

vertinimą, vertinti šią veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai:  

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis, kuriame reglamentuotos 

savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos ir 7 

straipsnis, kuriame reglamentuotos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. 

2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas  

3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 

nuostatų patvirtinimo“, pakeistas (T1-152 – 2015-11-04). 

4. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymas 

Nr. DV-679 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybėje išdavimo paslaugos 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-153 „Dėl 

vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų 

patvirtinimo“ 

Pakeistas (T1-234 – 2014-11-27) 

Pakeistas (T1-153 – 2015-11-04). 

6. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T1-127 „Dėl 

prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

Pakeistas (T1-166 – 2013-06-26) 

Pakeistas (T1-105 – 2014-05-28) 

Pakeistas (T1-127 – 2014-06-25) 

Pakeistas (T1-233 – 2014-11-27) 

Pakeistas (T1-150 – 2015-11-04). 

7. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymas 

Nr. DV-339 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose 

dokumentų formų patvirtinimo“. 

8. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-114 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
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„Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“ 

Pakeistas (T1-232 – 2014-11-27) 

Pakeistas (T1-151 – 2015-11-04). 

9. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 18 d. 

įsakymas Nr. DV-298 "Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono viešosiose vietose dokumentų 

formų patvirtinimo". 

10. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T1-191 

„Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose 

nuostatų patvirtinimo“. 

Pakeistas (T1-147 – 2014-08-20) 

Pakeistas (T1-8 – 2016-02-10). 

11. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 9 d. 

įsakymas Nr. DV-518 „Dėl gyvūnų laikymo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių 

patvirtinimo“. 

12. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. 

įsakymas Nr. DV-135 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“. 

13. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas  

14. Pasvalio savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatai. 

15. Pasvalio savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus nuostatai 

16. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus nuostatai 

17. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio, kuriame reglamentuotos 

savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos, 2 punkte 

įtvirtinta funkcija vietinių rinkliavų nustatymas. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad savivaldybės 

taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už: 

1)  leidimo  atlikti  kasinėjimo darbus  savivaldybės   viešojo naudojimo  teritorijoje  

(gatvėse, vietinės  reikšmės   keliuose, aikštėse,  žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį  arba 

apriboti eismą joje išdavimą; 

2)  leidimo  prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose  viešosiose  

vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma  prekyba,  teikiamos  paslaugos,  laikytina  

savivaldybės teritorijoje  esanti  savivaldybei  ar valstybei nuosavybės teise priklausanti  ar  

patikėjimo  teise  valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą  ar  perduotą  naudotis  teritoriją), kurioje 

teikiamos paslaugos,  taip  pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių,  kioskų  

paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių); 

3)  leidimo  įrengti  išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

4)  leidimo  organizuoti  komercinius  renginius   savivaldybei priklausančiose  ar valdytojo 

teise valdomose viešojo   naudojimo teritorijose išdavimą; 

5)  leidimo  įvažiuoti mechaninėmis transporto  priemonėmis   į valstybės  saugomas 

teritorijas, savivaldybių įsteigtus  saugomus draustinius,  jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų 

teritorijas  ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą  (išskyrus važiavimą  per  šias 

teritorijas valstybinės  reikšmės   keliais, naudojimąsi  jų  statiniais, stovėjimo ir  poilsio   

aikštelėmis, terminalais   ir  pasienio  kontrolės  punktais;  šios    išimtys netaikomos Neringos 

miestui); 

6)   naudojimąsi   savivaldybių  tarybų  nustatytomis  vietomis automobiliams statyti 

(išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės  reikšmės  kelių,  5-15  m  pažymėtoje 

atkarpoje prie valstybės  įstaigų,  institucijų  ir  tarnybų,  taip  pat vietas, kurias  nustato  

Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą    ar   kitus   viešuosius   interesus   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500737/qcJQWqWFqu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500737/qcJQWqWFqu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500737/qcJQWqWFqu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500775/uCZJXWFgKh
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500775/uCZJXWFgKh
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500775/uCZJXWFgKh
http://www.pasvalys.lt/download/24232/dv-135.doc
http://www.pasvalys.lt/download/24232/dv-135.doc
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užtikrinančius reikalavimus;  taip  pat  išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų  

automobilių  statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose 

vietose automobiliams statyti ir   Vadovybės   apsaugos   departamento   prie   Vidaus  reikalų 

ministerijos  transporto  priemonių,  naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, 

statymą); 

7) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą  daugiabučiuose namuose; 

8) komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 

9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius  savivaldybės teritorijoje   (išskyrus   prie  

valstybinės  reikšmės     kelių, privačiuose   ir  išnuomotuose  valstybinės  žemės     sklypuose) 

išdavimą; 

10)   leidimo   pardavinėti   I,  II  ir  TO  klasės  civilines pirotechnikos priemones išdavimą; 

11)  naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra,  kaip  ji  

apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus vaikus iki 18 metų. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybės taryba 

savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą, tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, nustato lengvatas 

vietinių rinkliavų mokėtojams ir nustato vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus. Vietinės rinkliavos 

dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose (Įstatymo 13 str.). Vietinės rinkliavos dydis 

nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai 

vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno 

skaitmens po kablelio tikslumu. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį 

kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vietinių  

rinkliavų rinkimą kontroliuoja  savivaldybės, nustačiusios vietinę  rinkliavą,  kontrolierius 

(savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 15 straipsnyje nurodyta atsakomybė už rinkliavų 

rinkimo tvarkos pažeidimus. Asmenys, pažeidę šį įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės aktus, 

atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad vietinė 

rinkliava įskaitoma į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžetą. 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu patvirtino 

tvarkas: 

Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje nuostatai patvirtinti  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. 

sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“  (pakeisti: T1-152 – 2015-11-04. 

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatai, 

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-153 „Dėl 

vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų 

patvirtinimo“ (pakeisti T1-234 – 2014-11-27, T1-153 – 2015-11-04). 

Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Pasvalio rajono savivaldybės 

viešosiose vietose nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. 

sprendimu Nr. T1-127 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose 

vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeisti T1-166 – 2013-06-26, T1-105 – 2014-05-28, T1-127 

– 2014-06-25, T1-233 – 2014-11-27, T1-150 – 2015-11-04). 

Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius savivaldybei 

priklausančioje ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijoje nuostatai, patvirtinti  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-114 „Dėl renginių 

http://192.168.5.212/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=27678&BF=1
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organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“  (pakeista T1-

232 – 2014-11-27, T1-151 – 2015-11-04). 

Vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose 

nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 

T1-191 „Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose 

nuostatų patvirtinimo“. 

 

Vietinė rinkliava Pasvalio savivaldybės teritorijoje nustatyta už: 

1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, 

vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žali uosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti 

eismą joje išdavimą; 

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose 

vietose išdavimą, kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų 

prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių; 

3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo 

teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą. 

5) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą  daugiabučiuose namuose. 

 

Nuostatuose patvirtinti vietinių rinkliavų dydžiai, nurodyti subjektai kurie yra atleidžiami 

nuo vietinių rinkliavų, vietinių rinkliavų rinkimo kontrolę vykdančios institucijos ir atsakomybė už 

nuostatų pažeidimą.  

Vietinė rinkliava mokama į Savivaldybės iždo sąskaitą  

Minėtuose teisės aktuose aiškiai numatyti leidimus išduodantys subjektai, apibrėžta šių 

subjektų kompetencija: 

- leidimą įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išduoda Vietinio ūkio ir plėtros 

skyrius; 

- leidimus atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją 

ar jos dalį arba apriboti eismą joje išduoda seniūnijų seniūnai;  

- leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje visoje rajono teritorijoje išduoda 

Administracijos direktorius, seniūnijos teritorijoje – seniūnijos; 

-  leidimus organizuoti komercinius renginius išduoda seniūnijos; 

- Miesto  seniūnijos (Pasvalio ir Joniškėlio) tvarko šunų ir kačių registraciją. 

 
Leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybėje išdavimo paslaugos teikimo 

tvarkos apraše, patvirtintame  Administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. DV-

679, numatyta kokius dokumentus turi pateikti pareiškėjas norintis gauti paslaugą, prašymų 

nagrinėjimo tvarka, terminai.  Prašymai registruojami Savivaldybės administracijos Dokumentų 

valdymo sistemoje.  

Administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. DV-353 „Dėl išorinės 

reklamos įrengimo taisyklių įgyvendinimo“ įgalioti asmenys atlikti išorinės reklamos įrengimo 

reikalavimų laikymosi kontrolę, išduoti ir pasirašyti leidimus. Pasikeitus Savivaldybės 

administracijos struktūrai  įsakymą reikia tikslinti.  Įsakyme nurodytas funkcijas rekomenduotina 

įrašyti į darbuotojų pareigybės aprašymą ir pareiginę instrukciją. 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, 

nuostatuose, patvirtintuose Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimu 

Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus 

Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.501030/ZOiGkRVFLj
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eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ reglamentuota rinkliavos rinkimo tvarka, jos dydžiai, lengvatos, 

leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo 

panaikinimo, rinkliavos grąžinimo atvejai, rinkliavos rinkimo kontrolė ir atsakomybė. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-127 „Dėl 

prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtintas  Prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose 

vietose tvarkos aprašas; viešosios vietos, kuriuose galima prekiauti ar teikti paslaugas ir  Vietinės 

rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose 

nuostatai. Minėtuose teisės aktuose aiškiai įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, 

sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai ir kt. 

Leidimų, prašymų formos patvirtintos Administracijos direktoriaus įsakymu.   

Renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka ir Vietinės 

rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo 

teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2010 n. Balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-114 „Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“  Tvarkoje numatyta prašymų pateikimo 

tvarka, jų nagrinėjimas, sprendimų priėmimas, kas priima sprendimą, nuostatuose numatyti 

konkretūs rinkliavų dydžiai. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos dokumentų formos. 

Vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose 

nuostatuose, patvirtintose Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DV-191 „Dėl 

vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų 

patvirtinimo“, nustatyti konkretūs rinkliavos dydžiai, nurodyta kam gali būti suteikiamos lengvatos,  

rinkliavos mokėjimo tvarka.  

Gyvūnų laikymo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų 

Administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DV- 518 „Dėl gyvūnų laikymo 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 53 p. nustatyta: 

„53. Šunys (taip pat ir pavojingi bei koviniai) ir katės, laikomi daugiabučiuose Pasvalio ir 

Joniškėlio miestų namuose, privalo būti registruojami seniūnijose. Gyvūnų laikytojai privalo 

sumokėti rinkliavos mokestį.“  

Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DV-135 „Dėl atsakingų 

asmenų paskyrimo“ Pasvalio ir Joniškėlio miestuose paskirti atsakingi asmenys už šunų ir kačių 

registraciją ir vietinės rinkliavos surinkimą. 

Seniūnijų veiklos nuostatuose, patvirtintuose administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 

18 d. įsakymu Nr. DV-333, nėra numatyta funkcijų, susijusių su vietinių rinkliavų surinkimu. 

Funkcijos seniūnijoms pavestos vykdyti atskirais Administracijos direktoriaus įsakymais, 

savivaldybės tarybos sprendimais.  

 

Savivaldybės administracijai dalyvaujant  projektuose „Centralizuotas savivaldybių 

paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų 

fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sukūrimas“ atnaujinti  administracinių paslaugų 

aprašymai, sukurtos el. paslaugos:  

Leidimas įrengti išorinę reklamą  - http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-

paslaugos/ter1.html; 

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus – http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-

paslaugos/sen12.html; 

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje  - 

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm_p_2016/11.-seniunijos/pas11.10..html; 

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/bendrasis.6.html. 

Leidimo organizuoti renginį išdavimas - http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/ter1.html
http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/ter1.html
http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/sen12.html
http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/sen12.html
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paslaugos/sen03.html; 

Gyvūnų (šunų, kačių) registracija ir vietinės rinkliavos už jų laikymą rinkimas - 

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/adm-paslaugos/sen10.html 

 

Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2016 m. liepos 14 d. pateiktoje 

audito išvadoje pastebėta, kad Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pateikti duomenys už 2015 

m. išduotus leidimus ir gautas vietines rinkliavas skiriasi nuo įplaukusių į Savivaldybės iždą 

sąskaitą. Apskaitos skyrius Savivaldybės iždui ataskaitą (forma S4) už 2015 m. pateikė pagal 

Finansų skyriaus turimus duomenis.   Rekomendacijų įgyvendinimo plane numatyta, kad  vietinių 

rinkliavų apskaitą nuosekliai tvarkytų Apskaitos skyrius.  

2016 m. birželio 23 d. priimtas Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-461 „Dėl 

ataskaitų apie apskaičiuotas valstybines rinkliavas ir gautas įplaukas už vietines rinkliavas 

patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis 2016 m. Finansų skyrius kiekvieną ketvirtį teikia Apskaitos 

skyriui Ataskaitos apie gautas įplaukas už vietines rinkliavas formą (2 priedas). Apskaitos skyrius, 

vadovaudamasis pateiktais duomenimis, apskaičiuotas ir pervestinas vietines rinkliavas suveda į 

apskaitą.  

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vietinių rinkliavų apskaitą tvarkys Apskaitos skyrius, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1K-17 „Dėl Finansų 

ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

Finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 32.1 punktu, kuriame išdėstyta, 

kad tuo atveju, kai pirma turi būti sumokėta už  paslaugas, o paslauga suteikiama gavus mokėjimo 

įrodymo dokumentą, apskaičiuotos ir pervestinos pajamos registruojamos pagal įplaukas, 

neatsižvelgiant į tai, kas jas surinko, paslaugos suteikęs viešojo sektoriaus subjektas ar įplaukas 

gavęs viešojo sektoriaus subjektas.  

Atlikus savivaldybės administracijos vietinių rinkliavų nustatymo veiklos srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimą, kurio metu vertinti minėti teisės aktai, seniūnijų, Bendrojo 

skyriaus ir Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai, bendrauta su 

savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros bei Bendrojo skyrių darbuotojais, seniūnijų  

seniūnais nustatyta, kad teisės aktuose, kuriais vadovaujamasi vykdant funkcijas šioje veiklos 

srityje, yra aiškiai reglamentuoti funkcijos vykdytojai, vietinių rinkliavų dydžiai, nurodyti subjektai 

kurie yra atleidžiami nuo vietinių rinkliavų, sąskaitos į kurias yra mokamos vietinės rinkliavos, 

vietinių rinkliavų rinkimo kontrolę vykdančios institucijos ir atsakomybė. 

 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI: 

Veiklos srityje vietinių rinkliavų nustatymas korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. 

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, yra aiškiai ir išsamiai reglamentuoti. 

Patikslinti Administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. DV-353 „Dėl 

išorinės reklamos įrengimo taisyklių įgyvendinimo“ arba įsakymu pavestas funkcijas įrašyti į 

darbuotojų pareigybių aprašymus/pareigines instrukcijas 

Atsižvelgiant į Administracinių paslaugų sąrašą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 

2016 m. vasario 19 d.  įsakymu Nr. DV-129 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teikiamų 

administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“ patikslinti seniūnijų veiklos nuostatus. 

  

 

Motyvuotos išvados: 

1. Vykdant paramos viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal sveikatinimo 

skatinimo programas teikimą, finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, teikimą, 

paramos tinkamo įgyvendinimo kontrolę; vietinių rinkliavų nustatymą Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes analizuotos veiklos sritys atitinka 

Korupcijos prevencijos įstatymo bei Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytus 
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kriterijus: 

veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybę analizuotuose veiklos srityse mažina vidinės 

(administracijos) ir išorinės kontrolės egzistavimas. Savivaldybės padalinių, specialistų veiklą gali 

tikrinti ir peržiūrėti Pasvalio rajono savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius bei 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 

3. Išanalizavus Pasvalio rajono savivaldybės institucijų priimtus  teisės aktus, susijusius su 

analizuotomis sritimis,  nustatyta, tvarkos yra aiškios, apibrėžti įgaliojimai, nustatyti sprendimus 

priimantys subjektai. Priimami sprendimai nėra galutiniai, juose nurodyta sprendimų apskundimo 

tvarka. 

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybę labiausiai gali sąlygoti žmogiškasis faktorius, t.y. 

administracinė procedūra gali būti pažeista tik esant nesąžiningiems darbuotojų veiksmams ir 

galimybė piktnaudžiauti priimant sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar Savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo. 

5. Nagrinėtose srityse nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, turinčių nusikalstamos 

veikos požymių. 

6. Apibendrinant išnagrinėta faktines aplinkybes bei atlikus teisės aktų analizę galima teigti, 

kad Korupcijos pasireiškimo tikimybė teikiant  paramą viešiems ir privatiems juridiniams 

asmenims, pagal sveikatinimo skatinimo programas, finansinės paramos smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtrai, teikimą, paramos tinkamo įgyvendinimo kontrolę; vietinių rinkliavų nustatymo 

srityse vertinama kaip minimali. 

 

Rekomendacijos: 

1. Rekomenduotina užtikrinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos stebėseną, 

siekiant užkirsti kelią bet kokiai tikimybei dėl korupcijos pasireiškimo. 

2. Prevencijos tikslais vykdyti antikorupcinį teisės aktų vertimą, keičiantis teisiniam 

reguliavimui neatidėliotinai analizuoti ir keisti Savivaldybės teisės aktus. 

3. Siekiant padidinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje organizuoti paskaitas (seminarus) korupcijos 

prevencijos temomis. 

 

 

 

Darbo grupės vadovas      Jonas Kazėnas 

 

 

Darbo grupės nariai: 

 

Rasa Gedvilienė 

 

Vitalija Motiejūnienė 

 

Ramutė Ožalinskienė 

 

Gytis Vitkus 

 

Kazys Polekas 

 


